GOEDE WEBWINKEL

BETAALMETHODEN

Zo herken je
een goede webwinkel
Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het
online bestellen. Daarbij is de concurrentie
tussen webwinkels groot, en dat betekent
ook dat de prijzen flink kunnen variëren.
Keuze genoeg dus, maar waaraan herken je
een goede webwinkel?

TERUGSTUREN

GARANTIE

OPGELICHT

2 | Realistische prijzen
1 | Thuiswinkel Waarborg
Zoals je een reis het best kunt boeken bij een
reisbureau met ANVR-garantie, kun je het best
winkelen bij winkels met een Thuiswinkel
Waarborg. Het is niet zo dat winkels zonder dat
waarborg niet goed zijn, maar dit waarborg beschermt je bij eventuele conflicten met de winkel.
Staar je overigens niet blind op het logo op de
site: iedereen kan een logo uploaden. Controleer
op www.thuiswinkel.org of de winkel
daadwerkelijk is aangesloten.

Winkels kopen in het algemeen bij dezelfde
partijen in en zullen dus grotendeels hetzelfde prijsniveau hanteren. Daar kan best een
paar euro verschil in zitten (of zelfs een paar
tientjes), maar een Macbook die normaal
3000 euro kost en op één site ineens 800
euro, is reden voor argwaan. Ben je het
slachtoffer geworden van oplichting, lees
hier wat je kunt doen.

Een Macbook die normaal
3000 euro kost en op één
site ineens 800 euro, is
reden voor argwaan.
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3 | Contactgegevens
Controleer vooraf of een winkel
contactgegevens op z’n website
heeft staan. Een goede winkel
is bereikbaar voor z’n klanten.
Heeft een winkel geen e-mailadres, telefoonnummer of
KvK-nummer op de site staan,
dan heb je reden om de betrouwbaarheid in twijfel te
trekken. Bekijk ook of het een
gewoon telefoonnummer is
of een 06-nummer. Dat laatste
betekent niet per definitie een
slechte winkel, maar geeft je wel
een indicatie over de omvang
van het bedrijf. En soms kan een
KvK-check ook heel verhelderend zijn.

BETAALMETHODEN

TERUGSTUREN

Een goede winkel is
bereikbaar voor
z’n klanten.

5 | Sociale media

GARANTIE

OPGELICHT

Het fijne van sociale media is dat
klanten tegenwoordig een prima
uitlaatklep hebben. Bekijk de Facebook-pagina van de winkel op zoek
naar reacties, maar zoek ook vooral
binnen Facebook of Twitter op de
naam van de winkel. Als er veel ontevreden mensen zijn, zal dit direct naar boven komen
en zie je ook of en hoe het bedrijf daarop reageert.

6 | Google
4 | Pre-sales
Twijfel je, neem dan gewoon eens contact
op met het bedrijf. Stuur ze een mailtje
en kijk hoe en hoe snel erop gereageerd
wordt. Er zijn natuurlijk áltijd winkels
die sneller reageren op
pre-sales-vragen dan op
klachten, maar als je bij
een pre-sales-mailtje al een
week moet wachten op je
antwoord, dan weet je dat
het bedrijf niet erg servicegericht is.

Vind je op sociale media niets en heb je je twijfels, dan is Google je beste vriend.
Zoek op wat je vreest te vinden. Oftewel zoek op de naam van de winkel in
combinatie met woorden als oplichters, opgelicht, fraude enzovoort. Een enkel
resultaat zegt uiteraard niets (ontevreden klanten kunnen soms behoorlijk expressief zijn), maar vind
je pagina’s vol met klachten, dan
weet je genoeg. En vergeet ook
niet om het adres van de winkel
in Google Streetview in te voeren.
Een echte winkellocatie met logo
en/of showroom komt betrouwbaarder over dan een huisadres of
bedrijfsverzamelgebouw.
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7 | Algemene voorwaarden

10 | Vergelijkingssites

Een goede winkel heeft duidelijke algemene voorwaarden, waarin precies staat wat voor overeenkomst
je aangaat met de winkel en wat precies je rechten
zijn. We doen het eigenlijk nooit, maar lees die
algemene voorwaarden eens door en bekijk of ze ook
echt gedeponeerd zijn (en niet zomaar gekopieerd
van een andere website).

Voor ons als Kieskeurig.nl natuurlijk een open
deur, maar het bezoeken van een vergelijkingssite is een goede manier om een beeld
te krijgen van een winkel. Niet alleen zie je
daar het overzicht van de beste prijzen, maar
ook recensies van alle gelinkte winkels, zodat
je niet alleen op je eigen gevoel hoeft te
vertrouwen.

8 | Privacybeleid
Wanneer je een bestelling doet bij een winkel, geef je aardig wat
persoonlijke gegevens op. Een goede winkel gaat daar zorgvuldig mee om en vertelt in het privacybeleid precies op wat voor
manier dat gebeurt. Een winkel die niet zo’n privacybeleid heeft
verkoopt niet per definitie je gegevens, maar heeft blijkbaar ook
niet heel goed over privacy nagedacht, en dat is geen goed teken.

9 | Naamsbekendheid
Een naam zegt niet alles, maar wanneer je winkelt
bij bekende ketens mag je ervan uitgaan dat je
winkelt bij een goede en betrouwbare partij. In
het geval van onjuist handelen van zo’n winkel,
treedt namelijk direct de kracht van sociale media
in werking. Denk daarbij wel nog steeds aan het
Thuiswinkel Waarborg.

Het bezoeken van een
vergelijkingssite is een goede
manier om een beeld te krijgen
van een winkel.
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1 | iDEAL
iDeal is een betaalstandaard voor veilige en
directe betalingen. Het is in 2005 is ontstaan
nadat banken de handen ineen sloegen om
online betalen veiliger te maken. Het handige van
iDEAL is dat je veilig kunt betalen in de omgeving
van je eigen bank, maar ook dat de verkoper het
geld direct ontvangt, waardoor het platform voor beide partijen gunstig is. Voor deze vorm van betalen
heb je een authenticator van je bank nodig. Overigens kan het even duren voordat het geld op de
rekening van de webwinkel staat, dit heeft te maken met de vertraging tussen de banken.

Meest gebruikte
betaalmethoden
De afgelopen jaren is online betalen vele
malen eenvoudiger, gebruiksvriendelijker
en vooral ook veiliger geworden. Er zijn ook
steeds meer manieren waarop het kan.
We zetten de populairste betaalmethoden
op een rij.

inmiddels accepteren
ook steeds meer
webwinkels in Nederland
PayPal-betalingen.
2 | PayPal
Aanvankelijk was PayPal in Nederland vooral
een handige methode om te winkelen bij
winkels in het buitenland, maar inmiddels accepteren ook steeds meer webwinkels in Nederland PayPal-betalingen. De dienst is gekop-

peld aan je bankrekening of creditcard en je
betaalt met behulp van je e-mailadres en een
wachtwoord (dus zonder authenticator). Vaak
wordt er wel een extra bijdrage gevraagd voor
PayPal-betalingen.
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Er zijn best
veel bedrijven
die op rekening
hebben, maar er
is natuurlijk
wel een
zeker risico
voor hen dat
de betaling
uitblijft.

OPGELICHT

De ‘ouderwetse’
manier van betalen
is er natuurlijk ook
nog steeds.

3 | Op rekening
Nog makkelijker is natuurlijk om
een lopende rekening te hebben
bij het bedrijf waar je veelvuldig
bestelt. Er zijn best veel bedrijven
die dit doen, maar er is natuurlijk wel een zeker risico voor hen
dat de betaling uitblijft. Daarom
maken veel bedrijven deze
manier van betalen pas mogelijk
nadat er eerst een bestelling
vooruit is betaald. Een goed
alternatief dat diverse webwinkels bieden is AfterPay. Hiermee
betaal je pas na ontvangst.

GARANTIE

4 | Overschrijven
De ‘ouderwetse’ manier van betalen is er
natuurlijk ook nog steeds. Je doet een bestelling, je krijgt een factuurnummer, en
onder vermelding van dat nummer maak
je het geld over. Deze vorm van betalen
kent wel wat nadelen, omdat het foutgevoelig is (je moet het nummer zelf intypen)
en vaak ook niet direct (het kan een dag
duren voordat je order verwerkt is en
dus ook voor je bestelling dan verzonden
wordt).

5 | Creditcard
Betalen met je creditcard is in Nederland de
minst populaire methode. De reden daarvoor
is eenvoudig: wij hebben iDEAL en PayPal
en dat werkt verdraaid goed. Waarom zou
je dan betalen met je creditcard? Wat veel
mensen echter niet weten, is dat aankopen
die gedaan zijn met je creditcard, bij verschillende maatschappijen aanvullend verzekerd zijn!
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Spijt

Mag ik mijn
product terugsturen?
Je bestelt iets op internet, maar het product
voldoet niet aan je verwachtingen of je hebt
er om een andere reden spijt van.
Mag je dat dan zomaar terugsturen?
Het goede nieuws: ja, maar daar zitten
natuurlijk wel wat voorwaarden aan.

Volgens de wet heb je 14
dagen bedenktijd wanneer je
een product koopt op afstand
(oftewel, via de telefoon,
via internet enzovoort). Dit
betekent dat je het product
bijna altijd terug mag sturen,
zelfs als het helemaal in orde
is maar je simpelweg spijt hebt
van je aankoop. Je hoeft daar
niet eens een reden voor op te
geven. Sommige webwinkels
bieden nog een ruimere retourtermijn aan.

Uitzonderingen
Uiteraard gelden hier wel
wat uitzonderingen. Vincent
Romviel, jurist bij Thuiswinkel.org: “Je moet er rekening
mee houden dat sommige
producten zijn uitgesloten van
het herroepingsrecht. Denk
daarbij aan pakketreizen, bederfelijke producten en op
maat gemaakte artikelen. Alle
voorwaarden vind je op onze
website, maar het gaat over
het algemeen om producten

OPGELICHT
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die niet meer te verkopen zijn
nadat ze eenmaal zijn gemaakt
en/of verzonden.” Dat kunnen
dus ook oordopjes, hoofdtelefoons en andere ‘hygiënegevoelige’ producten zijn.
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heel veel is dat je kunt doen
als de winkelier geen Thuiswinkel Waarborg Keurmerk
heeft. Romviel: “Wanneer de
winkel is aangesloten, kun
je contact opnemen met
Thuiswinkel.org. Wij zullen
de winkelier dan wijzen op
zijn plichten. Op winkels die
niet bij ons zijn aangesloten
kunnen wij die invloed helaas
niet uitoefenen.”

Verzendkosten
En de verzendkosten van het
terugsturen dan, wie betaalt

Weigering
Wat als een winkelier weigert
om het product terug te
nemen? Het goede nieuws
is, dat kan niet zomaar. Het
slechte nieuws is dat er niet zo

TERUGSTUREN

die? In principe ben je daar als
consument zelf verantwoordelijk voor, maar zo meldt
ConsuWijzer: “Alleen als de
verkoper u van te voren heeft
geïnformeerd over die kosten.
Is dat niet het geval, dan moet
de verkoper de verzendkosten
die u maakt om het product
terug te sturen betalen.” Vaak
staat dit soort informatie in
de voorwaarden waarmee je
akkoord gaat als je je bestelling doet. Overigens vergoeden
steeds meer bedrijven het
terugsturen.
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Verpakking
Veel bedrijven vermelden
dat het product teruggezonden moet worden in
de originele verpakking.
Volgens Romviel is dat
vooral een vraag en geen
eis: “Een winkelier mag
niet van je eisen dat je
de originele verpakking
bewaart. Voor sommige
producten, zoals speelgoed, moet de verpakking
helemaal stuk om het uit
te kunnen pakken. Uiteraard zijn ook hier uitzonderingen, het is allemaal
onderhevig aan redelijkheid en billijkheid.”

Een winkelier mag niet
van je eisen dat je de
originele verpakking
bewaart.
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Fabrieksgarantie
We hebben in Nederland twee soorten
garantie: de wettelijke garantie en de fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie is de
garantie die een bedrijf zelf geeft op de
werking van een product. Die garantie is uiteraard niet zonder beperkingen, als je het
product zelf stuk maakt door oneigenlijk
gebruik, kun je geen beroep doen op die
garantie.

Hoe zit het
met mijn garantie?
Wanneer je iets koopt, of dat nu online of
offline is, is het natuurlijk wel de bedoeling
dat het product functioneert. Als dat niet het
geval is, kun je een beroep doen op de
garantie van het product. Wat zijn de
regels hiervoor?
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Wettelijke garantie
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afhankelijk van het soort product. Romviel:
“De garantie in Nederland omvat: wat mag ik
van een product verwachten en wat heb ik
gekregen? Wat je mag verwachten hangt samen
met omstandigheden, merk, prijs en met wat
de fabrikant belooft. Van een wasmachine mag
je langer gebruik verwachten dan van een paar
schoenen, maar van een Whirlpool-wasmachine mag je ook meer verwachten dan van een
goedkoop merk.”

De wettelijke garantie is, zoals
de naam al doet vermoeden,
de garantie die is geregeld bij
wet. Vincent Romviel, jurist bij
Thuiswinkel.org: “De wettelijke
garantie staat áltijd boven de
fabrieksgarantie, een verkoper
dient zich daar altijd aan te
houden. Op de website van
de Rijksoverheid valt te lezen dat “als er iets
mis is met een product binnen 6 maanden na
aankoop, de verkoper moet bewijzen dat dit uw
schuld is. Gaat het product na 6 maanden of
langer kapot? Dan moet u bewijzen dat dit niet
uw schuld is en dat het aan het product ligt.”

Je koopt het
product bij
een verkoper
en dat is
waar de
verantwoordelijkheid
voor de
wettelijke
garantie ligt.
Hoelang?
Veel mensen denken dat we in Nederland een
wettelijke garantietermijn hebben van twee jaar.
Dat is niet het geval. De tweejarige termijn is een
Europese richtlijn, in Nederland is de termijn

Garantie claimen
De wettelijke garantie geldt dus altijd, maar wat
nu als een winkelier weigert om hier iets mee
te doen? Romviel: “Soms verwijzen winkeliers
naar de fabrikant, maar hier heb je in principe
niet zoveel mee te maken. Je koopt het product
bij een verkoper en dat is waar de verantwoordelijkheid voor de wettelijke garantie ligt.
Weigert een verkoper mee te werken, dan hoef
je daar niet mee akkoord te gaan. Als het een
lid is van Thuiswinkel.org, kun je een klacht
indienen waarna wij de winkelier wijzen op zijn
verplichtingen. Als je er nog niet uitkomt, kun
je contact opnemen met de geschillencommissie. Maar dat geldt dus helaas alleen voor leden
van Thuiswinkel.org.”
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Opgelicht,
wat nu?
De meeste winkels zullen er natuurlijk niet op
uit zijn om een conflict te veroorzaken en
proberen de zaken zo netjes mogelijk af te
handelen. Maar soms kom je er niet uit als het
gaat om garantie , retourneren of –
vervelender nog – soms heb je te maken
met een oplichter. Wat kun je in dat geval doen?

TERUGSTUREN

Wees waakzaam
Voorkomen is uiteraard beter
dan genezen. Eerder in dit
magazine kon je al lezen
hoe je een goede webwinkel herkent en zo hoe je kunt
voorkomen dat je wordt opgelicht. Maar ook te goeder
trouw worden weleens fouten
gemaakt. In dat geval is het
goed om te weten dat je lang
niet altijd machteloos bent.

Aangifte
Mensen die het slachtoffer zijn
van oplichting, hoor je vaak

GARANTIE

zeggen dat het geen zin heeft
om aangifte te doen omdat
je je geld toch kwijt bent.
Dat is absoluut niet waar. In
sommige gevallen kan het
geld wel degelijk teruggehaald
worden, en zelfs als dat niet
het geval is, voorkom je met
jouw aangifte mogelijkerwijs
meer slachtoffers. Ook Vincent
Romviel, jurist bij Thuiswinkel.org onderschrijft dit: “Doe
áltijd aangifte, alleen dan kan
de politie actie ondernemen.
En maak daarna ook melding
bij de website Fraudehelpdesk
(www.fraudehelpdesk.nl).”

OPGELICHT
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ons opnemen en een klacht
indienen bij de geschillencommissie. Thuiswinkel.org staat
vervolgens garant voor de uitspraak van die commissie.”
Je loopt in dat geval dus vrij
weinig risico.

Niet-leden

Thuiswinkelgarantie
Wanneer je problemen hebt
met een winkel die het Thuiswinkel Waarborg Keurmerk
heeft (onthoud: alleen het
logo zegt niets, controleer
op de site of het écht een lid
betreft), dan sta je behoorlijk
sterk in je schoenen. Romviel:
“Wanneer een lid zich niet aan
de regels houdt of zelfs fraude
pleegt, dan kun je contact met

Is de winkel niet aangesloten
bij Thuiswinkel Waarborg, dan
liggen de zaken helaas anders,
maar ook dan kan de organisatie volgens Romviel nog iets
voor je betekenen. “Er zijn op
dit moment bijvoorbeeld veel
schoenenwebsites actief op rare
domeinnamen die niets met
schoenen te maken hebben
(deze domeinen kopen zij op)
en die ook niets leveren. Als
wij daar melding van krijgen,
kunnen we waarschuwingen
plaatsen op onze website. We
gaan er dan ook achteraan,
maar kunnen wettelijk niet
veel doen.”
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Er zijn op dit moment bijvoorbeeld veel
schoenenwebsites actief op rare domeinnamen
die niets met schoenen te maken hebben.
Faillissement
Kopen bij een winkel met het
Thuiswinkel Waarborg geeft dus
behoorlijk wat garantie, maar
die garantie dekt helaas ook
niet alles. Thuiswinkel.org is, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de
ANVR, geen garantiefonds dat

kan uitkeren in geval van faillissement. Romviel: “Als het bedrijf
failliet gaat, dan is er geen
sprake van oplichting, maar van
omstandigheden. In het geval
van een faillissement kunnen
wij vrij weinig doen en krijg je je
geld helaas niet terug.”

